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3. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. ierosina izturēties miermīlīgi, brīvi un 
godīgi pašvaldību vēlēšanās; tomēr ir 

nobažījies par strīdiem uzreiz pēc 
vēlēšanām Srebrenicā, no kuriem turpmāk 

būtu jāizvairās, kā arī par to, ka Mostara 
bija vienīgā pilsēta, kurā nenotika 
vēlēšanas; mudina visas attiecīgās puses 
vienoties par Mostaras pilsētas statūtu 
maiĦu saskaĦā ar Bosnijas un 
Hercegovinas Konstitucionālās Tiesas 
attiecīgo lēmumu; 

3. ierosina izturēties miermīlīgi, brīvi un 
godīgi pašvaldību vēlēšanās; Ħem vērā 

strīdus uzreiz pēc vēlēšanām Srebrenicā; 
atzīst Bosnijas un Hercegovinas Centrālās 

vēlēšanu komisijas lēmumus šajā sakarā; 

pauž bažas par to, ka Mostara ir vienīgā 
pilsēta, kur vēl nav notikušas vēlēšanas; 
mudina visas attiecīgās puses vienoties par 
Mostaras pilsētas statūtu maiĦu saskaĦā ar 
Bosnijas un Hercegovinas Konstitucionālās 
Tiesas attiecīgo lēmumu; 

Or. en 
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 12.a aicina Bosnijas un Hercegovinas 

valsts iestādes ievērot Konstitucionālās 

tiesas lēmumu par nepieciešamību grozīt 

tiesību aktus par pilsoĦu identitātes 

numuriem; norāda, ka kopš 2013. gada 

12. februāra vairāku mēnešu rīcības 

trūkuma rezultātā jaunpiedzimušiem 

bērniem nav bijis iespējams piešėirt ne 

identitātes numuru, ne tā rezultātā arī 

tādus pamatdokumentus kā pasi un 

veselības apdrošināšanas karti; aicina 

steidzami veikt pasākumus, lai atrisinātu 

šīs problēmas; 
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 13.a norāda uz Paplašināšanās un 

kaimiĦattiecību komisāra lēmumu atcelt 

plānoto ES un Bosnijas un Hercegovinas 

augsta līmeĦa dialoga par pievienošanās 

procesu trešo sanāksmi, Ħemot vērā to, ka 

nav panākta politiska vienošanās par 

lēmuma Sejdić-Finci lietā īstenošanu; 

pauž bažas par to, ka neizdošanās panākt 

vienošanos var negatīvi ietekmēt 

pievienošanās procesu kopumā, un aicina 

politiskos līderus rast risinājumu; 
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34. norāda uz zināmiem panākumiem 
vispārējās izglītības sistēmas uzlabošanā, 
tomēr atkārtoti aicina Ministru padomi cita 
starpā uzlabot koordināciju 13 izglītības 
ministriju un Brčko apgabala izglītības 
departamenta starpā un mazināt izglītības 
sistēmas sadrumstalotību; 

34. norāda uz zināmiem panākumiem 
vispārējās izglītības sistēmas uzlabošanā, 
tomēr atkārtoti aicina Ministru padomi cita 
starpā uzlabot koordināciju 12 izglītības 
ministriju un Brčko apgabala izglītības 
departamenta starpā un mazināt izglītības 
sistēmas sadrumstalotību; 

Or. en 

 
 


